
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مقایسه بازارهای صنعتی و مصرفی

در بازارهای مصرفی عمدتا از تبلیغات استفاده می شود در حالی که در بازارهای صنعتی تبلیغات محدود است و نقطه 

در این بازارهاباید فروشنده .شروعی برای تماس فروش است و بخش اعظم بودجه ترفیع صرف فروش شخصی می شود

درباره جنبه های فنی محصول اطالعات داشته باشد و الزامات سازمان را بشناسد و بداند که چگونه باید این الزامات را 

مشتریان صنعتی بر کل مزایای .در بازارهای صنعتی، خدمات مرتبط با محصول نیز بسیار مهم است.براورده سازد

فروشندگان متوجه شده اند که با فروش .مذاکره قیمت،بخش طبیعی فرایند خرید صنعتی است.دریافتی توجه دارند

ارتباطات در بازارهای صنعتی بسیار نزدیک و پایدار .مستقیم بهتر می توانند روابط خود با مشتریان را تقویت کنند

 .است

 طبقه بندی مشتریان در بازارهای صنعتی

این گروه کاال و خدمات را به منظور تولید کاال و خدماتی دیگر می خرند و ان ها را در بازارهای صنعتی یا :کاربران

 .مصرفی می فروشند

محصوالت خریداری شده را با محصوالت دیگر ترکیب می کنند و محصول نهایی را در بازارهای صنعتی :تولیدکنندگان

 .یا مصرفی می فروشند

 .این گروه کاالها را می خرند و ان ها را انبار کرده و مجددا می فروشند:توزیع کنندگان

 طبقه بندی محصوالت در بازارهای صنعتی



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 طبقه بندی کاالهای صنعتی:2-1نمودار

 .بخشی از محصول نهایی را تشکیل می دهند که شامل مواد خام و قطعات است:کاالهای ورودی

این .هزینه های خرید این کاالها به تدریج مستهلک می شوند.این کاالها از نوع سرمایه ای هستند:کاالهای بنیادی

 .کاالها شامل کارخانه ها و تجهیزات جانبی است

چون این نوع کاالها وارد فرایند تولید نمی .این نوع کاالها ،پشتیبانی کننده عملیات سازمانی است:کاالهای تسهیلی

 .بنابراین پول پرداختی بابت ان ها هزینه محسوب می شود.شوند یا بخشی از محصول نهایی را تشکیل نمی دهند

 روندهای موجود در بازاریابی صنعتی

رشد استفاده از فناوری اطالعات در بازارهای صنعتی،رشد جهانی شدن،افزایش فشارهای رقابتی،افزایش انتظارات و 

 تقاضای مشتریان صنعتی

 روندهای جدید در بازاریابی صنعتی



 
 
 
 
 
 
 
 

 

تجزیه و تحلیل،برنامه ریزی و کنترل یکپارچه متغیرهای امیخته بازاریابی برای ایجاد مبادله و :بازاریابی مبادله ای 

 تامین نیازهای افراد و اهداف سازمان

تمرکز بر تبادل رابطه ای،بخش های درگیر در تبادل رابطه ای،الگوهای :بعد فرعی است7شامل :بازاریابی رابطه ای

ارتباطات بین بخش ها در مبادله رابطه ای،نوع تماس بین بخش ها،طول مدت مبادله رابطه ای،شکل تبادل رابطه 

 ای،توازن قدرت در تبادل رابطه ای

 .بازاریابی رابطه ای شامل بازاریابی پایگاه داده،بازاریابی تعاملی،بازاریابی شبکه ای می باشد

 

 

 

رفتار مصرف کننده در بازارهای صنعتی  :فصل دوم

 فرایند خرید سازمانی

بیشتر خریدهای .سازمان ها معموال اهداف و معیارهای نسبتا روشنی مثل حداکثرسازی سود برای خریدهای خود دارند

صنعتی توسط کسانی انجام می شود که برای سایر اعضای سازمان ناشناخته هستند و استفاده کننده نهایی محصول 

بیشتر کسب و کارها درگیر خرید دوطرفه می .بیشتر خریدهای سازمانی تاثیر کمی بر اعضای سازمان دارند.نیستند

ان ها ممکن است تامین کننده های خود را در .شوند و اتحادهای استراتژیکی با تامین کننده های خود ایجاد می کنند

 .جهت توسعه کاالهای مورد نیازشان کمک کنند

 واحد تصمیم گیری سازمانی

واحد تصمیم گیری سازمانی متشکل از افرادی است که به عنوان نماینده هر حوزه عملیاتی و مدیریتی در تصمیم 

این واحدها اغلی زمانی که متشکل از افرادی از حوزه های .گیری های خرید سازمان نقش داشته و تاثیرگذار هستند

مختلف سازمانی باشند و به عنوان مراکز خرید سازمان عمل کنند تنها وظیفه انها این است که در مورد خریدهای 

معموال خریدهای مستمر سازمان را افراد ثابتی انجام می دهند اما برای خریدهای غیر .سازمانی تصمیم گیری کنند

سازمان های بزرگ نسبت به سازمان های کوچک تر ساختار منظم تری دارند .مستمر به صورت استثنایی عمل می شود

در تصمیمات مهم و کلیدی معموال افراد از بخش ها و سطوح .و افراد بیشتری را درگیر تصمیمات خرید می کنند



 
 
 
 
 
 
 
 

 

مختلف سازمانی درگیر فرایند تصمیم گیری می شوند اما برای تصمیمات کم اهمیت تر افراد معدودی از سطوح محدود 

 .سازمانی درگیر فرایند خرید می شوند

 موقعیت های خرید صنعتی

زمانی رخ می دهد که خرید کم اهمیت ،ساده و بدون پیچیدگی بوده و سازمان ها قصد سفارش :خرید کامال تکراری

 .دادن مجدد مایحتاج اصلی و معمولی خود را دارند

زمانی که خرید برای سازمان نسبتا مهم یا انتخاب کاال یا تجهیزات مورد نظر نسبتا پیچیده :خرید تکراری اصالح شده

 .است

زمانی که تصمیم خرید برای سازمان بسیار مهم و انتخاب محصول یا خدمت فرایندی :خرید استراتژیک و کامالً جدید

 .کامال پیچیده باشد

 استراتژی های خرید صنعتی

 

 انواع استراتژی های خرید :1-2نمودار

 

 نحوه انتخاب تامین کننده




